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Parownica SteamOne STravel czarna
Cena

176,99 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

016174

Kod producenta

S-Travel

Kod EAN

3707346021917

Producent

STEAMONE

Automatyczny wyłącznik

Tak

Emisja pary

24 g/min

Stopa żelazka

Stal nierdzewna

Pojemność zbiornika na
wodę

0,26 l

Moc

1400 W

Opis produktu

Parownica SteamOne S-Travel czarna
Parownica do ubrań to urządzenie, które pomoże Ci w
codziennym prasowaniu bez konieczności wyjmowania deski,
lub będzie nie zastąpiona podczas służbowych wyjazdów.
Zapewnia wyjątkową szybkość i wygodę przy prasowaniu
wszystkich rodzajów tkanin. Łatwe prasowanie bez używania
deski. Gotowość do pracy po zaledwie 30 sekundach.
Odłączany zbiornik wody o pojemności 260 ml. Ergonomiczna
budowa umożliwia wygodną obsługę i pozwala przewozić go w
walizce z ubraniami gdzie nie zajmie zbyt dużo miejsca. Para
zabija do 99,9% bakterii, usuwa zapachy papierosów, jedzenia
i ciała. Bezpieczeństwo dla delikatnych tkanin, takich jak
jedwab.

Zalety produktu:
Efektywny: delikatna para zapewnia doskonałe
rezultaty bez ryzyka spalenia lub lustrowania tkanin
Ergonomiczny: wygodny uchwyt
Autonomiczny: zbiornik na wodę może być napełniany
podczas użytkowania, co zapewnia nieograniczoną
pracę
Stabilny: element grzewczy wykonany z aluminium,
wykończenie ze stali nierdzewnej - zapewnia to
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optymalną wydajność i żywotność urządzenia

Niespotykane wykończenie
Projektanci czerpią inspirację ze świata mody co gwarantuje,
że urządzenie sprawią ucztę dla każdego oka. Produkty
STEAMONE zdecydowanie odznaczają się wyglądem aniżeli
produkty firm konkurencyjnych - eleganckie matowe i
błyszczące wykończenie w formie głębokiej czerni, subtelny
chrom to zasadnicze różnice między produktami.

Efektywny do wszystkich tkanin
SteamOne pozwoli wyprasować dowolną tkaninę, nawet te
najbardziej delikatne jak: jedwab, miuślin, tiul, bawełna, haft,
koronki, wełna, organza. Można również pozbyć się zgnieceń
na grubszych tkaninach takich jak jeans czy gruba bawełna.

Producent
Kolor
Maksymalna moc
Pojemność zbiornika na wodę
Materiał podgrzewacza
Materiał stopy
Wyrzut pary
Czas podgrzewania
Kontrola wyrzutu pary
Wskaźnik gotowości do pracy
Długość kabla
Auto wyłączenie

Parownica SteamOne S-Travel czarna
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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SteamOne
Czarny
1400 W
260 ml
Aluminium
Stal nierdzewna
24g/min
30 sekund
Tak
Tak
3m
Tak

